
POMSTYCHTIVOSŤ – 6.časť 

Práve v tomto pocite „mať viac a stále mám málo, ale aj v očakávaní „mať viac 

ako majú tí druhí“, sa potom  stratí v človeku POKORA, aby s VĎAČNOSŤOU 

prijímal to čo má, čo je jeho súčasťou a aj to, čo je  súčasťou života, ktorý žije.  

Keďže si vaša duša sama VEDOME vyberá rodičov, ktorým sa potom ako dieťa narodí, tak 

si  sama  vyberá aj sociálne zázemie a aj krajinu, v ktorej sa narodí. Takže vaša duša si VEDOME 

vyberá spoločnosť, v ktorej chce žiť a  narodí sa s určitými darmi a schopnosťami, aby jednak v tej 

rodine, ale  aj v spoločnosti v rámci toho celku mohla prispieť a bola prospešná. 

Avšak  niekde v nej ako ľudskej bytosti sa potom neskôr vytvorí pocit, že je to málo, že ona 

chce viac a chce viac ako majú tí druhí  a udeje sa tak preto, že sa v tej ľudskej bytosti v priebehu 

jej života stratila POKORA a ona prestala byť vďačná za svoje dary a za svoje schopnosti.  

Toto si uvedomte, lebo tam je veľmi tenká hranica, kedy sa preklopíte z pokory do pýchy. 

POKORA vám prináša VĎAČNOSŤ, ale PÝCHA vám vytvorí OČAKÁVANIA.  

Avšak tým, že sa vaše  OČAKÁVANIA potom  nenapĺňajú, vytvorí vám to 

NESPOKOJNOSŤ vo vašom živote. 

Ak v sebe cítite VĎAČNOSŤ, tak ste v súznení so svojou dušou. 

       VĎAČNOSŤ vám v živote vyvára a prináša SPOKOJNOSŤ. 

Avšak  tá hranica medzi tým je veľmi tenká.  

Otázka: A viete čo je tou hranicou?  

Odpoveď: PRIJATIE.  Tá hranica je PRIJATIE. 

Ak prijímate ľudí, veci a situácie, zostávate v pokore a ste vďační.  

Ak však nedokážete prijímať, preklopí vás to do pýchy. 

Práve pýcha vám začne vytvárať očakávania a nespokojnosť. 

Práve ten pocit „ja chcem viac a sám mám málo“, alebo „prečo by som ja nemohol mať to, čo 

majú tí druhí a ešte oveľa viac“,  alebo „veď ja som lepší ako sú oni, ja si to zaslúžim“, alebo „ja som 

predsa dôležitý a výnimočný a ja chcem to, čo majú oni a chcem ešte viac“, vytvorí vo vás  chamtivosť 

aj neprajnosť a potom je už len veľmi maličký krôčik k tomu, aby ste sa začali mstiť, ak vám tie druhé 

ľudské bytosti nebudú chcieť dať to, čo im patrí, ale čo vy sami chcete.  

A preto sa znovu vrátim k tomu, čo som už veľa krát povedal, že tým prvým krokom, 

ktorý sa v živote potrebujete naučiť je PRIJÍMAŤ. Toto je uzatvorený kruh. 

Práve tým PRIJATÍM dosiahnete to, že zostanete v POKORE, VĎAČNOSTI, SÚCITE 

a stále máte v sebe schopnosť ODPÚŠŤAŤ a keď vám pýcha ponúkne túto hru na 



pomstychtivosť, práve vďaka POKORE neuspeje a vy sami dokážete prehliadnuť  túto jej 

hru na pomstychtivosť.  

Práve tým ODPUSTENÍM  druhým ľudským bytostiam, potom nespadnete do toho 

kruhu pomstychtivosti. A preto je dôležité, aby každý jeden z vás tomu porozumel, lebo ak to 

dokážete urobiť vy sami pre seba, dokážete to potom urobiť aj ako spoločnosť.   

Keďže ste sem prišli sami za seba ako ľudská bytosť, je to vaša ZODPOVEDNOSŤ.  

Nie je to ZODPOVEDNOSŤ toho, kto sa mstí, ale je to vaša ZODPOVEDNOSŤ,                

aby ste sa vy sami nezačali mstiť, lebo vtedy túto hru energetickej  roviny pýchy prijmete 

a rovnako sa stanete  súčasťou tejto hry. Toto je uzatvorený kruh. 

Ak raz do tejto hry spadnete, je veľmi ťažké z toho kola vystúpiť von. 

Je to tak preto, že pomstychtivosť ako taká, vám zároveň cez energetickú rovinu 

pýchy, dáva pocit akejsi moci a tá „chuť moci“ spolu s tou pýchou je veľmi omamná až 

opantávajúca a tú ľudskú bytosť  potom moc a pýcha celú ovládne.  

Keď vás ako ľudskú bytosť táto „chuť moci“ raz ovládne, neviete sa jej potom vzdať a 

vytvorí to vo vás falošnú predstavu a ilúziu, že je úplne v poriadku, keď ste sa tej druhej 

ľudskej bytosti  pomstili a je úplne v poriadku, že ste ju ponížili a pokorili.   

Ako keby ste si túto „chuť moci“ potrebovali znovu a znovu prežívať, lebo je to 

vibrácia, po ktorej tá energetická rovina pomstychtivosti stále viac a viac baží, ale vy sami 

vôbec nevidíte, ako veľmi ste sa ako ľudská bytosť zmenili.  

Nevidíte, že ste ako ľudská bytosť prestali byť vďačný, láskavý, empatický, tolerantný, 

chápavý a vôbec nevidíte, že ste sa stali bezohľadný, arogantný, sebecký a krutý.  

Ak sa náhodou vo vašej blízkosti objaví akákoľvek ľudská bytosť, ktorá má v sebe tú 

ODVAHU,  aby vám to povedala priamo do očí, tak ju v svojej pomstychtivosti veľmi krutým 

spôsobom zrazíte na kolená a ešte si v svojej pýche, nadutosti a moci,  myslíte si, že ste mali 

plné právo týmto spôsobom voči nej konať.  

Myslíte si, že ste boli v práve a vôbec si neuvedomujete, že ste túto energiu sami 

v svojej nesmiernej pýche vytvorili,  ale ona sa k vám  vráti ako bumerang a sama vás pokorí.  

A neuvidíte to dokonca ani vtedy, keď sa tak stane ešte v tom istom živote, v ktorom ste 

túto energiu v tej krutej pomstychtivosti vytvorili, pretože vaša pýcha vás zaslepila.  

Práve naopak, budete samých seba vnímať ako úbohú obeť, tej spoločnosti, ktorej ste 

súčasťou a toto je tá sladká pomsta energetickej roviny pýchy, ktorá sa s vami veľmi rada 

týmto spôsobom hrá. Aj toto je uzatvorený kruh. 

Dokážete to celé zmeniť a zastaviť až v tom živote a vtedy, keď to dokážete začať 

vidieť a prehliadnete túto hru pýchy a pomstychtivosti.  



Keď sa naučíte prijímať a  keď sa naučíte ako ľudská bytosť byť vďačný a keď sa 

naučíte tešiť zo všetkých tých drobností, ktoré sú súčasťou každodenného života a keď sami 

sebe dovolíte mať radosť z toho, že ste tu na Matke Zemi zrodený a že ten život žijete.  

A to sa stane vtedy, keď dokážete žiť svoj život v prítomnom okamihu.  

Keď si uvedomíte silu prítomného okamihu vášho života a ste za to vďačný.   

Vtedy ste v POKORE a LÁSKA je vašou súčasťou.  

Práve  energia VĎAČNOSTI rozpúšťa hlavy pýchy a oni potom nevytvoria ten 

priestor, aby vám mohli ponúknuť  hrať sa hru pomstychtivosti.  Toto je uzatvorený kruh. 

Práve preto, že tieto energetické roviny nedokážete vidieť a vnímať svojimi fyzickými 

očami, hráte túto hru pýchy na pomstychtivosť a vôbec nevidíte, že sa vlastne mstíte sami sebe 

a že vás vaša  pýcha dostala.  

Pýcha vám cez tú pomstu a pomstychtivosť zoberie z vášho života Radosť, Šťastie, 

Vďačnosť, samozrejme aj Lásku, Vieru, Dôveru, a nakoniec vám zoberie aj Nádej.  

Napriek tomu, že celý svoj život ste sa mstili a to komukoľvek a v akejkoľvek forme 

a to každému kto sa proti vám postavil, vy zomierate plný zášte a zatrpknutosti voči životu 

a ešte si  v svojej pýche myslíte, že tým ostatným ľudským bytostiam to nikdy neodpustíte.  

Avšak vy to všetko potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE a nie tým druhým ľuďom.  

Táto hra sa vám opakuje zo života do života dovtedy, kým pochopíte, že to všetko 

potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE. Až keď toto pochopenie prijmete, vtedy sa ten kruh 

uzatvorí a cez to pochopenie a následné ODPUSTENIE sebe samým, ho dokážete rozpustiť.  

ODPUSTENIE sebe samým v tom hlbokom pochopení a pokore rozpustí ten horiaci 

kruh, ktorý ste od tej pýchy prijali na svoju vlastnú ochranu a vtedy môžete ten priestor 

opustiť ako slobodná ľudská bytosť, pretože cez to ODPUSTENIE ste si vrátili SLOBODU.  

Takto ste sa spojili so svojou dušou a ste s ňou v súlade. Toto je uzatvorený kruh. 

Energia pomstychtivosti vytvára nesmierne silné toxické látky, ktoré naozaj rozožierajú ako 

žieravina vaše bunky vo vnútri vášho fyzického tela.  

Energia pomstychtivosti spôsobuje degeneráciu vašich buniek, tým že ich dokáže 

rozožierať, rozleptávať a ako keby prestali mať potom pamäť a schopnosť pamätať si, aká je ich 

úloha v ľudskom organizme, aké je ich poslanie a preto sa veľmi ľahko dokážu premeniť na 

rakovinotvorné, ktoré potom v ľudskej bytosti bujnejú rovnako ako tá pomstychtivosť v tej mysli 

ľudskej bytosti. 

Pretože zatiaľ nemáte rozvinutú vedeckú disciplínu, ktorá by dokázala skúmať toxický 

vplyv emócií ako je chamtivosť, pomstychtivosť a neprajnosť na bunky vášho fyzického tela, 

nemáte prebádané energetické súvislosti medzi vznikom jednotlivých veľmi vážnych smrteľných 

ochorení vášho tela s týmito nízkymi a negatívnymi emóciami, ktoré sami v sebe vytvárate. 


